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A katedra helyett a szinpadon
Unnepdlyesen dtadtdk az Ev pedagogusa dijakat Magyarkanizsdn

Zongorakoncerttel rirvendeztette meg a kd-
zinseget P&er Zoltdn magyarkanizsai sairmaz{sri
zenemfiv&4 aki a Cnesa Okatesi 6s Mr&vel6desi

Intdzminy [j konceruongonijdt szolaltatta meg a

jelenlev6k gy<iny<irkidtetesere. Igy kezd6dritt a pe-

d4g6gusnap p6nteken este Magyukanizsan. tu idei
wben legkiemelked6bb 6v6n6t, 6vodapedag6gust

tanit6let 6s tanrirokat az 6ket megillet6 m6don,
iinnepelyes laretek krizitt jutalmazt6k meg, de
nemcsak az iddn, hanem egiv pdlyijuk alatt kitej-
tett twelrenysegiikert. Vajda Attila a Magyarkani-
zsai Pedagogusok Egyesiiletdnek eln<ike elrnondta
hogy egyesillciik mdr tizenkilencedik 6ve drjaza
az ev pedag6gusail Ez{ltal, remdnyeik szerint,
motivrlljrik is 6lat, hiszen peldaldp*ke vilnalc
A legfontosabb iizenete a napnak pedigszim[ra w,
hogy l6tja a remdnyt arra, hogy sohsodni fogunk
ugyanis z oromhegyesi-oromi iskoldban p6ld6ul
tuszAzal6kos nataliuls vifuhat6, ami arra kesztet,

hogy ne keseredjiink el.

- Biiszkek vaglunk ana, hogy pedag6gusnak

vallhatjuk magunkat, alc{raak az 6kori grirdg
gyerekeket kiser6, vigy6z6 el6deink lgw u trszA-
zadok folyamdn nagy fejl6ddsen ment keresztiil a

szakmrinh de a cil mindig egy volt a gyermekkel

val6 tdr6dds - mondta iinnepi beszld6ben Vajda
Attila aki N6meth l;iszl6 szavait is megosztotta
a krizrinsdggel ,,Azert vagpk pedag6gus, hogy a

termeszetnek nyers gy6mrintjdt szep vigyizattal csi-

szoljam kristilybal'
Fejsztrimer R6hrt Magyarl€nizsa polg{r-

mestere beszeddben megkrisainte a pedag6gusok

Magyarkanizsa kozs69 dijazott pedag69usai

dldozatos munkijrit, 6s emlekeztetett arr4 hogy a
pedag6gusoknak peldak6nt lall szolg{lniuk

tu iddn egy dletmiidijat is kiosztottah amit R6-
zsa Szilvia dvodapedag6gus 6rdemelt ki aki beteg-
s6ge folytdn nem gyakorolhatja tovdbb hivat6s6t.
A Gyringyszemeink Gyermekintdzmdny Lontar
Sanja velebiti 6v6n6neh a magyarkanizsai zene-
iskola Gulyris Zsolt gordonkatanrirnak, a fovan
fovanovii Zmaj Altal{nos kkola Gy6ri Viktor
tdrt6nelemtandrnak, a horgosi Kiirilsz Karolina
Altalinos Iskola Danyi Ildik6 taniton6nek az

oromhegyesi-oromi fuany Jrinos Altalinos Iskola
t6thfalui kihelyezett tagozata Vas Sarolta magyar,
tanrlrn6neh a magyarkanizsai Besz6des f6aef
Mezbgudasilgi ds Mtiszaki kkolak<izpont pedig

Bicskei Anna matektandrndnek it6lte oda az 6v
pedag6gusa dijat.

0k heten vehett& rit a megdrdemelt diialet,
hiszen ahogyur a magyar nyelvfi miisorvezet6,
Fiizesi Sdra fogalmazo* ,A nemzet mindenkori
illdozatos hivatrMt gyakorloit tinnepeljtik ma 6ket
m6ltathatjuk legaldbb q.;Wrl- az 6vben, a hCtkriz-
napok rohan{sdban megdllva. A pedag6gusok

azplq akiknek tevekerynege j6llehet belesimul a

mindennapokba, ugyanakkor megkti{dnbdztetett

m6don ki is emelkedik azok son{b61. Nem vilet-
leniil. Hiszen a pedagdgusok vrillaljdk hivatdsuk

szerint hogy nemzed&r6l nemzedekre megtani-
tanak benniinket irni, olvasni, szdmolnt qgyaltaldn

gondolkodni.".j-


